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ANO XXXVII JA�AGUÁ DO SUL -, Domingo, _31 de Março de 1957 - Sta. Catarina N. lJ�32

Câmara
Dando nomes' as ruas

.

majorados Criação
Recursos contra impostos

do municipio '�de Corupá

Convenção
da UON

. Municipal.

Casas PIDulares, Barl
Iodo I .Pars

/

Esteve reunida. a Oã- diversas ruas as seguín- Rua R o b e r t o Mar- I Rua Reinoldo Rau, a

mara Municipal, que en- tes denominações: quardt, a quarta que par- transversal que parte d.�
tre outras

_ deliberações ' te da margem direita da Rua João Marcatto e val
Rua Venaneío da Síl- Avenida Marechal Deo- a Rua Domingos R. daresolveu as seguintes: ln'

.

va Porto, a pri eira via doro da Fonseea, Nova, com seu prolon-Pedir informações ao pública que parte da Rua Joinville, a que gamento até a Rua Ba
Prefeito para relatar os margem direita da Ave- parte da Ponte Abdon rão do Rio Branco.
recursos interpostos con- nida Getulio Vargas e Batista e vai em direção Rua Henrique Piazera,
tra os exagerados au- vai até a estrada Fran- á Guaramtrím. a primeira que parte da
mentes de impostos pelos cisco de Paula. Rua J o r g e' Czernie- margem direita ,da Rua
Herdeiros de Reinoldo Rua Vitor Rosenberg, wicz a que partindo da I Expedicionário Gumer
Rau e por Rudolfo Reck. a primeira que parte da Pont� Abdon Batista vai j cindo da Silva.
O sr. Francisco Mo- marge� direi�a da rua á Estrada Itapocú-Hansa.

.

Rua Presidente Jusce
drock apresentou uma Venencíe da SIlv,a Porto. Rua Emílio Stein, a Imo, a segunda que parindicação para que tos- Rua João Planíneheck, primeira que parte da te da Rua Gumercmdo
se dado a Oomunidade a segunda que parte da

margem direita da Rua da Silva.
Evangélica de Jaraguá margem direi�a da rua Joinville. Ru� Francisco Ffsoher,
um auxílio mensal de Venancio ,da Sllva P�rto. Rua Augusto Mielke, a primeira, t!avessa da ,.;... _

um mil cruzeiros, tendo Rua Tomaz Fr�nClsco a segunda que parte da marge!D, dlr�lta da Rua

C ed d E ßg e' II- caem vista o äto do sr. de Góes, a terceira. q�e

I margem ,direita da Rua Expedicionário Zapella. omußI a e
_

vaPresidente da' Câmara parte da margem dlrel�a Joinville. ' Rua ,29 de Outubro, a

que dera igual quantia da rua Venencíc da SIl- Rua Ney Franco, a segunda travessa damar. Comemorará seu JUBILEU DE OUROa Oomunidade Católica. va Porto. ter-ceira que parte da gem direita da Rua Ex-
_.

Justificou o autor o pe- Rua Ricardo "HaiS, a
margem direita da Rua pedicionário Zapella. A Comunidade Bvan- sas delegações e 308

.

dido dizendo que a Co- quarta que parte da mar- Joinville. Rua Leopoldo Augusto gélica Lutherana de Ja- sócios fundadores pre-'munldade .festeja este gem .direita. da rua Ve- Rua Carlos May, a Gerent, a primeira. que raguä terá uma grande sentes.ano seu jubileu de ouro, nancio da Silva Porto.
quarta que parte ,dá parte da Rua Domíngos data festiva no dia 7 de As 15 horas, no palcotendo prestado grandes R�a l!ernardo Grubba, margem direita' da Rua Rodrigu�s da Nova. Abril, o cíneoentenärto do salão paroquial, di-serviços a .população, a prlmeIrl� q�e parte da Joinville. Art. 2 .

- A atual Rua da sua fundação. versos, numeros d. arte'tanto ns assistencia so- margem díreíta da Rua Rua Emílio Piazera, a Marechal Deodoro da e declamações.eíal como na educaoío- Presidente Epitácio Pes- primeira que parte da F?nseca, passa a deno-I Para comemo�ar ess!1 _naI. soa.
. margem esquerda da mmar-se AVENIDA MA- magna .dera, fOI orgam-

O Ir. José Pasquallnt Rua Pastor Ferdínan- Rua Joinville. RECHAL DEODORO DA sado um programa todo
expressou o agradeci- do Sehluenzen, a segun- Rua dos Atiradores, a FONSECA. eapectal.

.mento dos exportadores d� que parte da margem primeira que parte da Art: 30.' -

. F.ica o sr. Pelas 20 horas do dia
, de frutas de Oorupä pe- dlr�t� da RUIA Pr.eslde�,:" m.ar.g�D1 esqu,erdª, dr.a Prefeito Mq�Clll.al auto- 6 terá lug�r um cons�r-las 'medidas tomadàs pe- 'te nplfltei� Pessôh,a.. t Rrià Jorge Czerniewicz. risado a abrir um cr�- to no salao paroquial, RIO _ O, sr. MárioIa Câmara na defeza Rua Feüpe Sc mídt, a Rua João Doubrawa, dito até a ímportancía 8��d? .orquestra e coro

Lago informou que a,daquela importante fonte .terceíra q.u� parte da a segunda qu� parte da de CrI 10.000,00 para dIrlg�d08 pelo professor Fundação da Casa Popu-
.
economica. mar�em dlrel�a �a Rua

margem esquerda da mandar fazer e colocar Henrlq�e Geffert.
ar, da qual é superin-A Câmar. aprovou o P!,esldente EpltáClO Pes- Rua Jorge Czerniewicz. as placas das ruas.. No �Ia - 7, p�las 9 ho-
tendftnte, est' em condi-parecer do vereadór soa.

.... Rua Henrique Mar- Art. 4°. - Esta lei en- ras, CUltO festIVO c_o� aÇões' de iniciar imediaAugusto Silvio Prodo�h�, R�a �ugenlO NlcobDl, quardt, a terceira que trará em vi�or _na data presença de d.eJ:e�aç6e8 tamente, dentro de 45no sentido de ser eXIgI- a primeira que parte da parte da margem esquer- da sua publIcaQao, revo- de outros mUDlClpIoS. dias no máximo a cons-da do sr. Prefeito a re- margem esq�erda da Rua da da Rua Jorge Czer- gadas' as disposições em As 11,30 h:0ras ul:t;l al- irução de nucl�os resi-lação dos
A pagamento.s Ce.I. �rocóp�o Gomes de niewicz. contrário.� moço ofereCido às dlver.

denciais em qualquerfeitos no mes de Janel- OlIveIra.
localidade do pais des-ro, afim de que possa Rua Rudolfo Hufe-

.-

de que os governadoresser relatado o balancete. nuessler, a segunda que

Rpr'_ ova'do no' 5enado o e prefeitos façam a ne-Foram aprovados os parte da margem esque�- cessária doação do ter-pareceres referentes aOB da da Rua O�I. �rocóplo
reno.pedidos de An ton i o Gomes de.O�lvelra. .

Schmitt Matias· Panstein R,ua Qumtmo Bocalú-

P
- "

t d T EI
'

t
-

'

e Mari� Souza.
.

va, a primeira que parte rO)" O 'a "rm-o- "rl"'a N tr
'

Tambem foram apro- da margem esquerda da � -

'

�
,

� � OYOS secre anosvadQs os pareceres au- Avenida Marechal Deo-
torisando o recebimento doro da Fonseca.

da-
,

I''de diversas areas de Rua João Marcatto, a "aploarterras para' construção segunda que parte da
.

'� ,

_de esoolas. marge� esquerda 'da
Os vereadores Artur Avenida Marech�l Deo·

Müller, Augusto Silyi� doto da �onseca.
Prodoehl, Mario NicoliDl, Rua 6pllherme Weege,
José Pasqualini, Fidélis a quarta que parte da
Wolf e Francisco Mo-' margem esquerda da
drock apresentaram um Aveni�a Mardchal Deo

projéto de lei, dando a doro da Fonseca.
,

Eleito presidente o sr. Írineu Bornhausen
- Os demais membros

Domingo passado en

cerrou-se a convenção
da UDN, que tinha por
finalidade a eleição dos
novos dirigentes do par
tido.

snrs. Julio Coelho de
Sousa e Ruy Huelse.

Foram eleitos presi
dentes de honra 08 snrs.

Brigadeiro Eduardo Go·
mes e Governador Jorge
Lacerda.
A sessão de encerra

mento teve não somente
a presença dos conven

cionais mas tambem
grande massa de povo
que aplaudio entusíastí->
camente os horadores.

Foram eleítos presi
dente o sr. Irineu Born
hausen. Vice.presiden
tes os Inrs. Basilio Oe
lestino de Oliveira, João
Colin e Laertes Bamos
Branco. Para Secreta
rios foram eleitos os

•

Deverá assumir hoje
a Secretaria da Fazenda

. do Estado o sr. Anto·RIO 28 - Foi apro O leader Felindo Mül- nador catarlnense, sr. nio Carlos Konder Reis,vado ontem,. pelo Se· l�r le� a proposit� J?rge _Lacerd�, pe- ilustre deputado Fede-.nado, em regime de telegrama que lhe fOI dmdo aprova�a? ur- raI. '

urgencia, o projeto enviado pelo gover- gente da materla. Consta que para ada Camara que auto- '

Secretaria do Trabalhotoriza a constituição

f F
-

t
irá um candidato. indiode uma sociedade PO! D-"5 "1-ta a r"_n" cado pelo PTB.

['ações que se denoml' � � � �

'Begiml!olo dI! mlíll nará �er�o.Elétrica
Prosseguindo na publicação das custas ju. �oQ�fut�i��'e;q�.:�� Demoarãtica INãO hayerá mais

di":iárias fixadas no novo Regimento, damos hoje tao será constrUlda'

cantrl.bul'Dtesu� resumo da parte referente ao registro de na localidade de Ca· \ A UDN publicou uma solidariedade ao sr. Go-
imoveis.

,

' . . . pivarí de Baixo, mu· nota oficial em que de- vemador, cOm' exepção
b' tr' d. 'I':lscrição ou �an�c��çãOõe� ����iê��i�:g�!�� nicipio de Tuba,rão, clara exti�ta a Fre�te d? PRP, 9�e era o.prin- O nua, onos amc�uslve prt�dnãotaç�aoo, �fv:�a�a:k� sém direito a Estado de Santa Ca- Democrabca, que fOI a clpal esplnto de dlscor-taçoes cer I o ,

.

t 1·
-

1 I d' P t b
r

ual uer outro em lumento. I tarma, com a po en- CO.lgaçao que e egeu o la.
. ,\ 8 ro rasq

a)�endO o valpr do titulo até Cr$ 500,00 120,00 cia de. ,100 mil kws sr. Jorge Lacerda ao �nsta que o PTB .

b) mais' de 600,00 até 1.000,00 ��o,oo e destinada a consu- Governo do Estado. VaI tambem dar seu RIO 29 _ Informa-:-sec) de ma�s de 1.000,00 a:: �.oo�'�� 19�'�� mir o carvão sacun- Os partidos que a apoio ao Gov�rno na que não haverá mais nod) de ma!s dde �.oo�,�� :té l;�OO 00 210'00 dário resultante de ·compunham, deram sua Assembléia_ próximo ano contribuin-e) de mais e CI.OO , .,
-

3" b f·,·' t d
-

tes compullilOrios da Pe-f) demail de 10.000,00 até 20.000,00 00,00 ene IClamen O e car
t b á

.

Pelo excedente Cr$ 10,00 p_or cada vões catarinenses.
V Ad' de Barros J�z!n:broP�l:dO���, t:�Cr$ 1000,00 ou fraçao. - el'Jceu emar \ . . ..

dI'.

1 de valor indeterminado 300,00 Destacaram-se na
. _

mma a vIg�nCla a elSendo �ltu o

de firmas comerciais, compreendi- defesa do projeto os .As �le:tçoes de São Paulo deram o resultado 2004, �etermmando aque-Reglltro .

d mesmos emolu- 01' segumte. 1. obrIgação. A empresados todos !>s átos �ratlca os os
sr�. Go�es de.. 1- Ademar de Barros 401.115 votos' vem pagando regular-mentos aClm� referúldos. d remos' as custas do velrs, FIlInto Muller Prestes Maia 367.183« mente OB juroi e obri-No próxlm� n m���aesa e Francisco Gallotti. Pedroso Horta 13.205« gações aos contribuinte•.registro de pessoas na .' ,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



OORRIIIO DO POVO I DOMINGO DIA 31-3-1961

Realização de Alto
Alcance Social -

Reunião Inédila no Eslado - Homena
gens: Dr. J. Benlo Ribéiro Danlas e

Dr. Aderbai Ramos da Silva

Plano da Fárias:
,

Instrumentos de Musica DP.ReID�·
II ADVOGADO 'II i

Escritório ao lado da Prefeitura J
JARAGUÁ DO SUL

, ! '

��"""""'-(!--"""(!)'���
A dinamização tem que ler, obrigatóriamente,

uma constante numa companhia de aviação. Com
preendendo êste fator capital no desenvelvímenso
e progreslo de uma empresa-aérea, a Tranlportes
Aéreos Catarinense, a q'AC vem, constantemente,
por !!I8UB departamentos especializados, procedendo
pesquisai de molde a atender. assim, da forma
maís completa seu grande número de clientes.

Laaçou agora, o Plano de Férias TAC, para
Santa Catarina e o Brasil. Trata-se de uma idéia sAo .ENTO DO SUL - Caixa Postal. SI - S. CatarIDa
que tem por finalidade possibilitar as classes me- �===========_i =====iiiiiõõõii
nos fnorecidas viajarem nas férias, incluindo es

tada em hotel, mediante pagamento de saaveli! pres
tações mensais antecípadae.

Tal plano, inédito no Brasil, permitirâ que
todo aquele que desejar gozar féria. viajando, e

não puder dispender da importância toda; de uma

vez, se ineoreva no Plano de Férias TAC e solu
cione o problema da melhor forma.

A REUNIÃO NO MORRO DAS PEDRAS Escrttórlo no prédio (Á Comercial Ltda)

�-,A equipa central da companhia estudando o Rua Marechal Deodoro da Fonseca N°.122 Celso' B�anco
'

Plano em seus mínimos detalhes, organizou pra- laraguá do Sul D h t Ad i'viamente -toda a dooumentação de que a idéia ca- t ,

espac an e ,uane ro

t-reeía, e smpeendeu, por sua equipe ds espaoíalís- & Matriz: Rua Babitonga, Filial: Praça General
tas, uma' campanha publicitária no sentido de oha-

ji=::::::::::::::::::=:::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\.t I t �:n� ���. _pr�il< �;�: ��:!o: l�a;t.E::�p;i��aj;mar a atenção de todos OI ínteresaados. :r-�' �il & Énd. Tel. «Branco» Telefone, 4773
Reuniu, então, todo o seu eficiente côrpo de !!

�
ii t S F

.

d S I S C C u r i Hb a - ParaDá t::a���s'c:�f:a�se��!ntS:�v���b�ésre�� ag:u:!��n�8� 1:1: IrlOSpdrlls, Béreos Colorineoses S. ß. ::.1:,1 i'
,.

�:;::�:ãOu � 'x�ortação e Cabotagem ,
Sul S/A. do ,Rio de Janeiro, Bãe Paulo, Curitiba e

I, TAC ::
Questões admiDistl'aliyas

iPorto Alegre, para lançar o Plano em eausa. E es- II ii bem como todos os serviços [unto à AlfAndega
se conclave, o primeiro no &lênero em Sania Oata- ii! :,11. i

doe Sio Francisco do Sul, são executados com
rina, foi levado a efeito nos dias (s, 16 e 17 de ii Agenle local: SÉRGIO THOMSEN

ii pontualidade e presteza, dispondo para êste '

I P Jesuit - Escrltórlo Técnico-Contábil "Thomsen" li f' d
. -

f '1 '1
'fevereiro, no Retiro Espiritua dos àdres e8UI as, ii i:

i
im e uma orgemzeçao per el a com escn 0-

localizado no aprazível recanto do Morro das Pe- ii Rua Mal. Deodoro da Fonseca
ii rio e técntcos.

C
.

d id d n (enfrente à Prefeitura Municipal) ,dras. ompsreceram, am a. convi a os, represen- II li, d
-

d d
\

tantes da Swissair. Sr. Leonardo Romão, Mr. Wright, li ,I

'I
Dispõe de pätéos para epõstto e ma eira

e da Exprinter, ds São Paulo. ii 'Aceita encomendas
/

e cargas para qualquer !:I' junto ao quadro da estação e nos trapiches,
II localidade do país, com fréte pago e a pagar I. de embarque da Conta da Cruz, bem como

CHURRASCO E HOMENAGENS i! e reembolso. II 'armazem para depósito de mercadorias em ge-EI ,: h d bEsse grupo de mais de 70 homens reunidos,!! Vende pasaagens aéreas da TAC e Cruzeiro ri ral, lunro aos rraplc es e em arques na cidade.
num ambienie de franca amizade. compreensão e II do Sul, à vlsra e credlérlo, para qualquer i!

f Encarrega-sa de ElDbarques da Madeiras e de 01ltra8demonstrando grande interêsse pelos trabalhos que II '

localidade do país. li Mercader1as para o exterior do BrasO aBe apresentavam subordinados a um programa an- 11 ATENDE à venda de passagens aéreas ao ii' Localidades Brasileirastecipadamente preparado, resultou em outro. ê�ito EE',I exterior, pela' ôcandlnavlan - Ibéria - Swissair. IIda Transportei Aéreos Catarinense, que foi o de
i _,

-,
. ii 1 I:a�çlo da mais de 20 anos, _

de serviços constaaRa

�a:;�::::i���7:�!�����::���::!.a:�!:: �:_:;:::::::,,=:::"::J�aIo..S firmas d. _da • b. estai.. yj.�••

são solene, no qual foram homenageados com uma

medalha de ouro o Dr. Jósé Bento Ribeiro Dantas,
digno presídente dos Serviços Aéreos Cruzeiro d.o
Sul SIA .• alí representado pelo Comandante ASSl8
Lopes, e Dr. AderbaI Ramos da Silva, pelos rele
vantes serviços prestados à conhecida companhia
de aviação Aérea catarinense. Pelos funcionários,
foram homenageados, tambem com medalhas de
ouro, o Sr. Luiz Fiuza Lima, idealizador do Plano
de Férias TAC, diretor-superintendente da compa
nhia. e Dr. João David Ferreira Lima, presidente
da mesma. Foram, na ocasiãq, �istribuid08 distin
tivos de ouro aos eolaborador6s\da empreza com

cinco anos de casa, e amigos que direta ou indi-jreiamente cooperaram para o progr'euo da com

panhia. O Sr. Wilson. Santos, gerente da agência
de Brusque. interpretando o pensamento de todos
os funcionários. saudou a dire�oria da TAC. dis
oorreado Bobre a personalidade do Sr. Luiz Fiuza
Lima. Usaram da palavra, na oportunidade, o

comte. Raphael de Souza Pinto, gerente da Cru
zeiro do Sul em Curitiba. Dr. João Batista Bonas
sis. profes80r Renato Barbosa, Sr. Luiz Fuiza Li
ma e Dr. João David Ferreira Lima, que deu por
encerrada a cerimonia, e convidando, a seguir, to
dos os prelentes para a churrascada.

, Às solenidades de encerramento foi convidada
toda a imprensa e rádio da' capital, que compare
ceu ao Morro das J>edras e poude observar o alto

, rendimento do conclave, o magnífico ambiente de
confraternização aU reinanie, vaiicinando já o êxi
to do Plano' de Férias TAC.

,

Entre as autoridades que prlstigiaram a fes
ta do conclave que objetivou o lançamento do Pla- Ano de Férias TAC. constatámos a presença do Dr. '

Osmar Cunha, prefeito municipal de Florianópolis,
e Monsen,hor F. HobQld, que oficiou a missa manda- ,

darezuna �p�a do Refu�b6horn8dama- -----------------------------�-

nhã do dia 17 de fe\1ereiro.

Em Geral, es,ecialmente
Gaitas e �cordeões
completo sortimento com 4 - 8 -

12 - 24 - 48 - 80 e 120 baixos
nacionais e estraDleiros

Pianos - Harmomos
Instrumentos pl Orquestroe
Bcmdas

.

e Jazz - Banda :

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

'LOMBRIGUEIRA MINANCORA
Vermiíugo suave e de pronto

efeito' Dispensa purgante e dieta l
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-,

,

ME o n. 1, 2, 3 e 4
Proteja a saúde, de .seus filhos e a sua própria!
Evitará muitas, doenças e poupará dinheiro em

Iremédios

Compre boje mesmo uma LOMBRIGUEIRA

I.
MIIANCORA para o seu tilhinho.

E um produto dos Laboratórios Minancora
I - JOINVILLE � -

�--------------------------------------�

,

(Serviço de 'Imprensa do Depfo.
de Relações ,Públicas da TflC)

Dr. , Francisco Anlonio Piccione
, :M[�.DICO

Cirurgia Geral de adultos e criançab Cli-
nica Geral -'Partos ....;_ Operações -
Moléstias de Senhoras, e Homens.

Especialista em doenças de crianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS
(Clara Hrusc�a), das 9 as 12 hs. HOSPITAL

IJESÚS DE NAZARÉ das" 16 as 18, hs.
,

ICORupA - 8AN:rA CAlr�H..I,NA

Violinos - Flautas - Clarinetas
Pistons· Trombones - Saxofones
Baixos e Baterias completas.
Metolllos, Cordas, Palhetas

,
EM 'FIM, TUDO QUE FOR

DO RAMO V. S. encontra para prentra entrega na

Fxpedição "LYRA" Musical de Paulo Koba

Dr. Murillo Barrato de Azavado
I ADVOOADO I

SOFÁ-CAMA SONHOBEl sem braços
Próprio poro ambientes de menor área. Sem vineo centrãl;
Molejo "Flexibel" eletrönicomente temperado. Estofame!'lto
muito macio. Nova e exclusivo linho de tecidos. Dobro.
diças laterais embutidas. Pés de,modei�o. mais altos, com
deslizadores. Manejo "Drop- Back", facílimo de abrir I
Bosto apenas uma leve pressão no encôsto para frente.
deixando cair poro trás•.

ti':: :::::::::::: ;:::::::::::::::::::::,:::::::::::�
:: II
�

,

q

II VeIDl�e=§e li
ii U

!! � vist� ou a predsa II.. taçao: ti casas e··

, II material cl 1 mil m2. II
's 2 casas de madeira 'u

li,l novas cl 12 1/2 x 31. ,1.1,1 lerreno com casa,ii li'
'S ranchos. foroo para ..

i, carvão e oulró\5 bem- ii
I ii
EI fehorias com a área !!

li de 116 morgos mais ii
iI ou menos, sendo '10 H
-ii morgosmala virgem. IIFerramenla para fer- ii

raria, aparelhamenfo !;
para queijaríQ. Loles ii
em Joinvilc" perro da ii
F-undiç'ão Tupi e em IIBarra Velha. 'ii

li Preço' de Ocasião. II
EI Tratar com o pro- ii

, li .

I" d B S' ii
:1=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::':::::::::::::::::::::::::::'-::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::.::,:::'-:::::::;:::::::.:::=::::::1; ii prle arlo o ar, 1- li

-11 �.. :: bérié:l, a Rua Mal. ii
Ü Empr- Sul Brasileira de Eletr�cidade S.A. li ij ����o�� ��� - Ja- II
:1, :lH:A�H.I�: JOINVILLE :: ii ii

II Uma u!::a :��:��:':"�::r�e:::i:�:7;:::":ei::q�:: olta e bol.. II ��d;-=_=;�:: (otação, para 220/380 V. 50160 ciclos. APARELHOS DE Mt;DI- .:

li çÃO - Bombas para uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS li Dir moll·uo de mud!lßç!lII PARA O LAR. Sortimento compléto e variado, de LUSTRES. CASTIÇAIS LO- II ua u
i; ..

ii

�I' OS, de ARANDELAS, MATERI�L ELETRICO em geral para instalações de Ii:.:'I luz e força de qualquer capacidade. Contadores GE a prazo.
'

ii
! A nossa seção de instalações atenderà com presteza a qualquer pedi�o de i�

II instalação de luz e força. . !!
�---_..._----_._--------------_..._--_ ..._._----_..._-_._--_._P:jr""·i. •••• .........__... ••• ._ •••_. .••__�•••----.-_.

Revendedor nesta pré?-ça: "

MOBILIARIA de uno BßRßnn
AVENIDA GETULIO VARGAS No., 79

Vende-se
Morões rachados

de ariribá.
Tratar com o sr.

OSWALDO, GUMZ.
pertinho do Hospi.
tal'São José.

1 g-rupo Estofado
1 jogo de Varanda

Informações nesta ,

GEReNCIA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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- Quando os filhos crescem chegam a

amarga conclusão de que os pais são como todas
as criaturas, suscetíveis de errar.

Edlrel N. 4.171, de 26-3-67. Essa questão de obediência filial cega torna-

Heraldo ôtaudr e se, depois de uma certa idade, portanto, coisa

Gertrudes Becker relativa. E' evidente que os pais em regra geral
5 x 2 O placard numa partida que pOUCO agradou - Grande " aspiram sempre a felicidade dos filhos - príncí-
assistênéia prestigiou mais essa partida pelo certame da F.C.F. -. Ele, �!�sileiro,. ��Ireiro, palmente a•. mães,cujo amcr é tanto justamente
Bôa a arbitragem de Jorge Erschin _ Oúaâros _ Preliminar co�erclarlo, doml�lhado � decantado. Ha infelIzmente, porém, casos em que

g
! reSident,: �esta clda��, a os pais não sabem se impor diante dos Iílhos -

Em disputa do certa- s6mente nos cinco, isto do esquecer por eomple-] r�a QUlDtmo. Bocetüva, Ialtando-Ihes formação moral. E justamente porque
me da Federação Cata- em parta. deve-se a bôa· to as cenas \,ergonh6sa.1 filho de Fred�rJ.co ôraudt não se impõem pelo exemplo; muitas vezes pro
rinense de Futeb61, pre- döse de s6rte do guar- passadas, quando da S8-

e de Anna Dormg Staudt. curam se impor pela força física. E vem entio,
-Iiaram na tarde de do- dião visitante, que' via gunda partida entre Bae- Ela brasileira soltetra os rigores excessivos. 'I'ornam-se demasiadamente
mingo ultimo em nossa por várias vezes, a pelo' pendi e Tupi. domé�fica, domiciliada � r!spidos e muitas v�zes vão �té mesmo a �rosse-
cidade, no campo da Rua ta c�oca�.se contra s�a DADOS TÉCNICOS residente nesta cidade, á ria. Pro�uram domínar :o:'edl.ante um regime de

Dr. Abdon Batista, os meta, pots do c0!ltrárlO DO ENCONTRO. rua Benjamin Constant, �error. E natural que os fIlhos se revoltem �ontr�
conjuntos do C. A. Bae- a goleada poderia ser filha de Gustavo Rudolfo ISSO. E não é pequeno o número de moças íntelí-

pendi e Atlético da São bem_ outra. Local > campo do Bae- Bgold Becker e de Alida zes. por éAssa ra�ã:0' Umas �e casam apenas para
Francisco do Sul, na pri- No quadro do Baepen- pendi. Barrel. Becker Iuglr a esse ngnne de VIda. Outras pretendem

- meira partida da série di s6mente a linha sal- Juiz: Jorge Ersching -

.

vocações falsas, nascidas do desejo de liberdade

de eliminatörias. VOU-Ie,. tendo realizado auxiliares: Antonio Ma- E para .que chegue ao co- - liberdade de qualquer modo. Há as que dese-

O quadro Jaraguaenes algumas manobras bem ba e Fautino Gir6lJa. nhecimcnto de todos,mandei [am ser artistas de Rádio, de Cinema, querem um

como vencedor da chave tramadas. das quais re- Renda: Cr$. 10.200,00. passar o presente edital que público, uma platéia, enfim, para que possam dar

contra o TUPl de Gaspar, dundaram nos cincos 111. tempo - Baependi será publicado pela impren- livre expansão aos seus recalques. - Se tal

e o Atlé_tico como vence- tentos.
'

3 x 1 - Final: Baependi sa e em cartório onde será desejo chega ao conhecimento do pai mais cresce
dor do Operário de Ma- A defesa esteve mais 5 Atlético 2. afixado durante 1,\ dias, Si a sua tirania. E a situação assim se agrava. A

fra. uma vez falha, pois mss- MareadoreR para os 10- alguem souber de algum im- filha se queixa de que o pai não a compreende
A partida que teve seu mo com um ataque como cais - Hamilton (2) - Tu- pedimento acuse-o para 05 e ele cada vez aperta mais o cerco das restrições

inicio as 15,30 horas, foi

I
do Atlético que _

rarísaí- ribio - Guido e Ohadéoo. tins, legais. e vai, não raro, ao insulto físico. Que se pode
.

das mais fracas, não ehe- mas vezes' chagou a ae Para o Atlético: Didi e AUR EA MÜLLER GRUBBA nesse. caso, recomendar as filha.? Só que não Ie

gando mesmo a agradar acertar, nunca chegou a Daniel. Oncial deixem dominar pela PAIXÃO para poderem rea-

a assistência em grande mostrar aquela firmeza Preliminar: Flamengo 5" gir bem, com segurança sem exagero.
número presente ao gra· tão comum das partidas Alpirantes do Baependi .4. ---�-----

mado dos tetra-campeões anteriores.
da L. J. D. Na primeira �o quadro do Atlético, Quadros - BAEPENDI:

fase do encontro já ven- este todo decepcionou, Gaulke, Piazera e Oota

eía o Baependi por 3 x 1, s6mente aparecendo al- cilio; Americano, Zico e

terminando o cotejo com guns elementos com [o- Bohwerdtner ; Guído, Ta

o marcador tambem fa- gadas índívíduaía como ranto, Chadéco, Hamilton
T lbi com ·15 enos de idade.

90rável aos locais por Tesour-a, Genésio, Didi e
e urr 10.

5 x 2. Foi uma vit6ria Nika, que demonstraram ATLÉTICO: Cabeção; Aprendizagem de 3 anos
.,

- x -

justa, pois em qua péee possuírem bom índice Tesoura e Giga; Gené- com contrato. .

Um marido é um sujeito mais infeliz do que
a má atuação das equí- técnico. . sío, Escanda e Badejo; Apresentar pessoal- qualquer Diabo: porque, além de carregar uma
pes, o quadro de Jara- Dirigiu o encontro o Didi, Daniel, Jorgínho, mente na Mulher, ainda carrega com ela ou dela Ie encar-

guá, ainda salvou-se, mas juiz da L. J. D., senbor Harry e Nika. lid. _e Calçados &osch S/A. rega ...
o Atlético, do qual espe- Jorge Ers�hing, que te- - x -

rava-se muito mais, foi ve uma bôa átuação, fa-
uma negação, decepcio- cilitado pelo bom com- Notas Esportivas

...:_ Não creio no Inferno tal co-mo o pintam.
nando quasi por complé- portamento dos 22 ele- Se todas as pessôas más, desleais e hipócritas
to, e se o placard ficou mentos em campo, fazen- Hoje em São Francisco mando de campo, assim que �á no �undo para lá fossem,. esse lugar já
____________ ,

do Sul, será realizada a -distribuidaf": estaria cheiO de mulheres. Ora, fie estivesse

segunpa partida entre Em Itajaí: Lauro Müller repleto de mulheres, o Diabo, já teria perdido a

Atlético local e Baependi x Operário; em Tubàrão: paciência ..• ou o Inferno.
de n6ssa cidade pelo cer- Ferroviário x Paula Ra-

_ x _
tarne estadual referente a mos; em C o n c ó r d i a :

temporada de 1966. Sadia x Oruzeiro. - Um Inferno perfeito seria aquele em que
Para o Baependi, basta -x- lOS maridos defuntos fossem obrigados a viver de

um empate, para desclas-
PI d'

, .

t'
novo com aEl suas defuntas mulheres ...

sificar o quadro local, acar e JOIlOS amis 0-
.

enquanto para o Atlético, tos em nosso estado na - x -

sómente servirá uma vi. tarde de domingo ultimo:

tória, para então preten-'
Em São Bento do Sul:

derem � prorrogação de Bandeirantes 1 C a x i a s

30 minutos. (Joinville) 1.

-x-
Em Blumenau: Palmei-

A convite do Floresta ras 6 Tupi (Gáspar) 3.

F. C., excursionou domin- Em Timb6: União 2

go último a Rio do Testo, Amazonas (Blumenàu) 2.

o Botafogo F.C. de Barra Em Itajaí: Marcilio Dias

do Rio Cerro, tendo en-
2 AVilí (Capital) 1. HUMOR

frentado naquela localida- . Em Presidente Getulio:

de o mesmo Floresta em'União 2 Olimpico (Blu-
"

cotejos de Titulares e menau) 2. Der komische Lehrer "Sai mal, Papa, ich
Aspiran.es. -x-- bin doch in Deutschland
Não foram felizes os Sugestivo encontro de "Mutti, unser Lehrer ist geboren?"

alvl'-negro", POI'S foram futeból será travado na ein komischer Mann." "j
.

I b...

d d h h B, melO ie er Junge."
derrotados no· ·,I·tulares tar e e oje na vizin a "u d M..

'd d d G
. "Ja, wie kannst du "O

n ama in Ameri-
por ã x 1 e nos aspirantes CI a e e uaramJrim, ...

ka?"
por 7 x 3. quando o Avaí E.C., dará etwas von deinem Lehrer O P

combate ao Borafogo de sagen? I"
er a�jI nickt

Barra do Rio Cerro, em
"Und du Papa, wo bist

par&ida amistósa. As 13,30 '�Weil er heute gesagt du geboren?"
horas haverá preliminar hat, wenn ich noch einmal

"In Brasilien. mein Jun-
ge." HaeOSéhen sinnt vor

entre os quadros de As- mit schmutzigen Haenden .

h h'
pirantes. in die Schule komme, sl�'Nu��' was kommt dir

-x-

Realizar-se-á hoje em
dann will er mir den Kopf dabei sonderbar vor?"

Nereu Ramos, sob o pa- waschen." "Dass wir drei uns so

troCinio do E. C. Estrela, zusammengefunden ha-

um grande festival espor- Gut gesagt ben t"

tivo, com partidas de fu
teból nos períodos da
manhã e a tarde.

E S P· .0- R T E- S·�r:g::�rG�bb��::�do R e gis t r o Civil do

----TI---�/·�·--�E-s-c-r-e-v-e-u--w-O-R-.;----�·-�1_---I�.����m�J�raguá do Sul, Estado de

!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� Santa Catarina, Brasil.
i faz saber que comparece-

Ainda pelo Estadual ram no cartório exibindo os -

O Baependi venceu o Atlético '��:d:"!�:S��rr:,!el�;:;
de São Francisco do Sul

Uma moça ceve render
obediência cega aos pais?

Procura-se
ßprendiz de Mlcanica

A MULHER
- Não adianta mander uma Mulher ao Diabo

que a carregue... Não há nenhum Diabo que
tenha coragem de fazer essa tolice: carregar
uma Mulher...

.

Dia
- o Diabo tenta por oficio; as mulheres por

passatempo. .. O Diabo tem necessidade de ser

perverso para manter a sua fama diabólica. A
Mulher é diabólica por malicia, e maliciosa por
diabolismo..

LUIZ G. A. SOBRINHO

Ministério da Guerra Jaraguá do Sul,
m Exéroito Santa

.

Catarina.
5a. _R. M. Em 27 de março
16r. C. R.M. de 1957.

5a. Delegacia de R.ecrutamento Militar

Noticias Militares
;

do Reservista de 1956

Agradecimento
1 - Da conformid'ade com a determinação do

Sr. Chefe da 16a. C.R.M., constante do Boletim de

Informações nO. 2 de 28 do pr6ximo mês passado,
no sentido deste. Delégado de Recrutamento agra
decer às autoridades, imptensa, :rádio e a todas as

pessoas deste Municipio e dos jurisdicionados a

esta D.R., que direta ou indiretamente, cOQperaram
e colaboraram com o Exército, para que o DIA
DO RESERVISTA DE 1956, alcançasse o sucesso

que alcançou. atingindo os objetivos visados;
2 - Utilizando-:se do presente, este Del. agra

dece em nome do Exército. tornando público e

extensivo a todas 8S pessoas residentes nos .muni�
cipios de jurisdição desta D. R.: Jaraguá do Sul,
Guaramirim. São Bento do Sul, Rio Negrinho e

Campo Alegre, contribuíram. para o brilhantismo

das festividades realizadas na data aOlmA citada j
3 - Por um qever de justiQa e de reconheci.

mento, deseja ainda agradecer mui especialmente
às autoridades, resenistas e demais habitantes

deste Municipio, pela nítida e patri6tica demonstra·

ção de solidariedade e compreeQção, evidenciada

pOl' ocasião das festividades em páuta. bem assim,
louvar aos Srs. Prefeito Municipal, Presidente da

L. J. D., Diretor do Correio do Povo, Diretor da

Rádio Jarajtuá, Coletor Estadual (orador da sole

nidade),. PJ'e�idente do Baependi, Diretoria e joga
dores inclusive os do Selecionado da L. J. D., que

num �lto espírito compreensivo e de são patriotis
mo muito contribuiram para a magnífica realiza·

çãd das comemoraçõel!l nest� cidade, na.quela data,

cuja cooperação dispreten�los,a 8 de8lDter�s��da,
Ôlas espontânea e sincera, e �Igna �e senslblh�a
de e apre'ço, que bem poderla S�rYlr de·mod�lo
para o bem de todol e engrandecl"mento da Pátrla.

.

MaDoel 'Carvalho Lopes
1°. Ten. Del. 5a. D. R.

Wunderbares
Zusammentreffen

-x"",",

Pelo campeonato esta
dual da F.C.F., foram os

seguintes 08 resu)fados
das restantes partidas dis
putadas'em várias cidades
catarinenses:
Em }oinville, OperáriO

6 Lauro Müller de lrajaí J;
em Florian6polis, Ferro
viário de Tubarão '2 Paula
l?amos 1 - Na segunda
partida com o Imbifuba
realizada na capiial o Paula
Ramos havia vencido por Segundo estamos infor-
3 xl, e na prorrogação mados participarão dêste
por 2 x 1, desclassificando feIStivai, clubes da 1a. e

assim o Imbituba ; em 2éJ. divisão da L.j.D., ,ca

jOllçaba, Sadia de 'Con- bendo ti principal .
do dia

córdia 4 Cruzeiro 2. aos quadros liIulares do
Hoje teremos as mesmas Estrela e Acarai de nóssa

partidas com inversão de cidade.

Gast: "Kellner, das
Beefsteak ist so zaeh,
dass man es kaum ge-
niessen kann.!' .

1ftlIner : "Da muesseà
Sie sich schon bei dem
Ochaep selbst beschwe·
ren."

Gast: "Deswegen habe
ich Sie ja gefragt."·

Haemo�rhoiden
Juckreiz· Etzl'me, . FissareD.
Haedensa (Pomade) be

ruhigt; schützt, heilt. So
fortige Wirkung, beque
me Applikation. Formel
der. Haedensâ - Gesells
chaft, Berlin. Zugelassen
bei den deutschen Kran.
kenkassen.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Deutsche Beilage· des·�'Correio' do Povo"
\
\

Munizipal-Kammer Der Spiegel, - Maria Green

NEUE STRASSENBENENNUNG - DIE GRUENDUNG,
DES'MUNIZIPS OORUPÁ - VERSOHlEDES

" Der Vorstand der Evangelischen Kirchen
gemeinde ,von Jaraguá do Sul ladet hiermit
seine Mitglieder, wie der aus den Nachbar
Gemeinden, von Guaramirim und Rio Cerro I

ein, an den Festlichkeiten anlaesslich des gol
denen Jubilaeum der Gemeinde, teilzunehmen.

Das
.

Programm ist folgendes:
Am 6. April: 8 Uhr. Abends: musikalische

Darbietung im Saale der Ge
meinde;

Am 7. April: 9 Uhr Abends: Gottesdienst
unter Teilnahme der auswaerti
gen Gaeste;
Mit t fi ge s sen zu Ehren" der
Gruender der Kirchengemeinde;

3 Uhr Nachmittags: Verlchiedelle Darbietungen
mil ·an8chliessendem Kaffee,

.

11,30 Uhr:

,

, Fuer das Erscheinen der Mitglieder dankt
im voraus der Vorstand der Gemeinde" '

. Diese Geschichte ist denselben Weg zurueck, ein begossener Pudel.
sehr altmodisch. Sie dreht und wieder huschte das "Wie alt bist' du elgenr
sich um einen Spiegel. Bild an ihr vorrueber. Iich?" fragte die Mutter.'

In der letzten Sitzung der Katholischen Pfarrei Monat Januar stattgefun- Bis zu dem ersten Auszug Ierzr wurde es ihr so "Zwoelf", war die klein
beschloss die Kammer zuwies, und die Evange- denen Ausgaben einreiche. der Leute aus jenem Dorf richtig bewusst, dass sie laute Antwort. "So, dann
folgendes: llsche Kirchengemeinde' Ferner wurden ange- hing er in der Stube eines' einen Teil ihres eigenen ist es aber die hoechsre
Dem Herrn praefektén'l dieses Jahr ihr .

goldenes nommen die Gutlichten Bauernhofes. Der Krieg Kopfes im Spiegel ge- Zeit, dass du dich' im
wegen der enormen Steuer- jubilaeum feiert. der Kommissionen gegen- hat ihn zerschlagen, wie schaut haue, das schwarze Spiegel beguckst und
erhoehung der Erben von Kammerrat, Herr José ueber den Gesuchen von er so vieles andere zer- Haar,' die Stirn, die dun- Gesichter schneidest wie
Reinaldo Rau 'und Rudolf Pasqualini dankte im Na- Antonio ôchmltr, Metlee schlagen hat, was.wert- kein Augen und den An- ein Aff". Geh,' hol mir
Rech zwecks Aufklaerung men der Frucht-Exporteure Panstein und Mario Souza, voller war als dieser kleine setz der Nase.. In dem mal den Hammer und die
zu ersuchen. fuer die, durch die Kam- und die ôchenkungen von Spiegel im schmalen, bil- Maedchen regte sich mit Zange, aber ein bisschen
Kammerrar, Herr Pran- mer ergriffenen Massneh- Grundstuecken zum Bau ligen Rahmen. Er war so einem Male die Eva, die, tutswirr!"

cisco Modrock reichte ein men zwecks besseren von Schulen.
.

aufgehaengt, dass kleine bis dahin noch brav und Ein wenig belustigt und
Gesuch ein, der Evange- Transportes der Fruechte Die Kammerreete. Artur Leute nicht hineinschauen sanft in ihm geschlummert ein, wenig veraergert sah
Iischen Kirchengemeinde ueber die Rêde de Viação Müller, Mario Nicolini, konnten. Fuenzehn oder hatte. Es ging ein drittes die Mutter ihre Tochter
von Jaraguá eine monar- Paraná-Santa Catarina. José Pasqualini, Fidelis sechzehn Jahre wurden die Mal ,mit "Auge rechts" nach, als diese hinausging,
liehe Unterstuetzung von Anllenommen und ap-

I
Wolf, Francisco Modrock Toechter alt, bis ste so dur,ch .dle Stube, und ich um den Auftrage zu er

ein Tausend Cruzeiros zu probiert wurde ein Gesuch und Augusto Sylvio Pro· gross wallen, dass das glaube, es reckte sich so- fuellen.
ueberweisen.

'

Er begruen- des Karnmerrates, Herr doehl reichten ein Gesuch Glas wenigstens ihr Ge-: gar im Vorbeigehen ein "So ein langes Gestell t
dele sein Gesuch demtr, Augusto Sylvio Prodoehl, ein, womit eine neue sieht zurueckwarf. Vorher wenig auf die f'usspltzen, Sie ist wircklich den an

dass der Herr Kammer- auf dass der Herr Prae- Strassenbenennung der waren die Augen der Mutter so dass sich mit Nase, deren um zwei Jahre vor

Praesident selbtge Summe fekt einen Auszug der, im Stadt vorgenommen wird. der Spiegel ihrer sieben Mund und Klnn das Spie- aus!" murmelte sie.

, ,__ , �ädchen. �arnach wurden gelb.i1d des neugieregen Als, das Maedchen mit
- ..- - -.---- --- - _ __

GB d d G 1 k die Q
c h ao I t e I olatt ge- Gesichtes zum Ganzen den Werkzeugen zurneck-

f{'..
--..

·--:-
· ·-·..·· ..--·-on ----- -.- --.------

;, e er- un • en -
u �,'tio '

"
•

li

D. V 'd
II Schmerzeli - Eine keemmt, die Zoepte stramm rundete. "kam, lag der Spiegel um-

I! Ie Beue eror Bung 'I Alterskrankheit? geflochtençdíe �chuerze�- $ob�ld die Stube leer Il�dreht auf dem Tisc�.
li ii' baender I glelchmaesslg war, stieg das Maedchen Mit der Zange zog die
i! •

G. ht
li l Nein, solche Besohwerden gebunden und die Spuren auf ein Fussbaerfkchen Mutter den Nagel 'heraus'

H Im
'

erle sweseB II kommen in jedem Lebensalter der Keese- und Haarach- und jetzt sah es auch de� und schlug ihn eine gute
li • ii vor, wenn auch haeufiger bei .

d M' d H I und
. H db

.

h h
.

dii ii aeIteren als bei juengeren mieren um en UD a s un ,em wersses an reit oe er wie er
.:::::::::::=::::::= :::::::::=::::::::::::� Menschen. Rheuma kam man sauber weggewischt. In Kraegelchen an dem klei- an die Wand, so dass, der

Wir beginnen heute mit dem ,im "Diário Oficial" in den besten Jahren bekom- den Au g e n der Mutter nen Ausschnitt des Klei- Spiegel jetzt beinahe unter
. ..'

G
men selbst wenn der Mensch .

lr
.

h dí G d "AI h' h dle níeder O kveroeffentllchtes Verzetchnlss betreffs' des esetzes im �ebrigen gesund und lei- splege en �IC Ie, e- es;, so so. ee e IC ,I I e, e c e
I
zu

nO. 1.654, vom 20. Dezember 1956, aus dem wir stungsfaehig ist. Daher erfor- síchrer der Siebe, klar und aus, dachte die wachge- haengen kam.

folgendes entnehmen: dern Gelenk- und Glieder-I ungeschminkt, die Augen wordene Eva, "hm, gar "ôo, nun wachs dich
• ._.

- schmerzen besondere Auf- der Mutter registrierten in nicht 80 uebelt" Nun wieder ran", sagte sie
Elnnahmegebu.hren des Tabeliao. merksamkeít und sorgfaeltige diesen Gesichtern jede reizte es sie, auch die leeehelud zu ihrer Iuengs-
Fuer Einschreibegebuehren ohne Festellung der ::a�a��:c:r�e�:� ��s�:' Regung, Freude, Leid und untere Partie zu beirech- ten. "Und bis dahin guckst

Gerlchtsunkosten, inkl. Taxen u.s.w. Cr$ 60,00 Eines .der bekanntesten Mit- Schuld. ten, darum stieg sie auf du lieber in deine Biebel

Urkunden Umschreibungen inbegriffen Beglau- tel gegen rheumatische Ge- Die Iuengsre der Sieben einen Stuhl. Aber nun und in deinen Kareehre-
, ,

" Ienk- und Gliederschmerzen '

, dOe' h b t tt' d Q' Ibigunsschreiben "Alvaras", mit Auenahme von Voll- sowie bei Hexenschuss, Gicht, war laenger geraten als regte as s�c t ue er mus, sam en upleg�;
machten, ohne Gerlchrsunkostén: Ischias, Neuralgien und Er- ihre Geschwister. Als sie d�n Rahmen �maus, un� Da hast du mehr davo�_

. C e. kaeUungskrankheiten ist das eines Tages P.S war an

I
sie musste Sich damit Heute kann man 81Ch

a) � bls zu Cr$ 1,000,00 r'IP 250,00 klinisch erprobte und empfoh-· S f' .

t3 begnuegen den Rumpf in fast allen Wohnheeueern
b) - von Cr$ 1.000,00 bis zu e-s 2.000,00 « 300,00 leile T,ogaL TogaI hat sich in einem onnhag Im

I omiji- der in ei�em blau-weis� auch in den laendlicht'n'
c) - von 2 bis zu Cr$ 500000 « 35000 solchen Faellen hervorragend mer, ganz a nungs osun, '

. '.
'

•

., ,

O bewaehrt: es loest die Harn- ohne an etwas' Boeses zu getupften ôommerkletd- vom Flur angefangen bIS
d) � von 5 bl� zu Cr$ 10.000,00 « 450,0 saeure un'd bewirkt die Aus- denken, durch die' Stube chen steckte, zu begutach- zurManlilarde unterm Dach,
e) - von 10 b!8 zu Cr$ 20.000,00 « 650,00 scheidung der schaedlichen ging, sah sie fuer die ten, Ohne' Kopf wirkte das I spiegeln von Scheitel bis
f) - von 20 biS Cr$ 60·900,00 « 1.300,00 Krankheitsstoffe. Weit, ueber

D
.

A bl' k Spiegelbild sehr unvoll- zur Fusssohle ohne sich
h) - Ausser dieser Einschtaenkung «2000 7800 Ae'rzte aus 46 Laendern auer emes ugen ICs.

k b k d' f d'
d b dM-' 200'00 bestaetigen die hervorragende an der Wand den oberen staendlg, darum letterte zu uec en o er au te

I')
un ue er as a�lmum «, schmerzstillende Wirkung von Teil eines Maedchenge- das Mliedchen wieder auf Zehen zu stellen. Demnach

- Urkunden von Freisprechungen oder To·gal Machen' Sie sofort ei- .

ht
. .

f d das Baenkchen E'" lae koennte man glauben• d'
'

d h'
.

,

K
' SIC es, emes sie rem . '"

-

,

argen emer .an eren, o ne angege- nen Versuch. aufen Sie aber
t d M d h _ cheIte sich an leO'tc die diese Geschichte habe sich

bener Summe « 300 00 nur TogaI. In- allen Apotheken anmu en en ae o enge .. ''!' •

d k
.

E h d T b 1,- C'O!t 1:;000 'und Drogerien erhaeltlich. sichtes. Neugierig ging sie StIrn 10 Fairen, ergoetzfe Im un ein Mltfelalter zu-
s ste t em a � laQ zu r'IP U ,

. sich an den weissen Zäh- getragen. Aber nein, sie
zu .v�rl�ngen fall� ZW�I, durch �ertreter nen, streckte die Zunge ist im zwanzigsten Jahr:-
I�gulmlerle Parteien Sich vor C!eflcht .be- L O K A, L E S heraus und trieb noch hundert passiert, und sie
fmden, und Cr$ 50,00· -fuer die Regles- .IS allerhand Faxen ist ·wahr. \
trierung eines "Livro de Notas", oder

'.

.

Cr$ 80,00 in einem "Livro Especial". Munizipale Politik: Die 10- Sirasse Corupé-Sio Benlo. BIO Gerae.usch von der ------.----

h Q k '%000 kaie Ifnião Democratica In ihrer letzten Reise nach Tuer her Iless es um-
Die "Guia" zur Za lung der uteuer ostet« (} "7 h O d d'
Vollmachten, ohne Gerichtsurkunden «80'00 Nacional Iiess si"h in der der StaatshauptstadthaUen sc .auen. a stan Ie

Im Werte bis zu Cr$ 50.000,00 « 200'00 I Versammlung
der Partei die Herren Artur Müller

I
Mutter, die Ar!De in die

Von mehr als Cr$ 50.000,00 « 500'00 in. Fldrianópol!s vert�eten. und I José Pasqualini Ge- Seite g�tem!Dt und sah Wir werden darauf euf-

Unterschriflsbeglaubigungen «5'00 Ore Herren Joao LuclO da legenheit mit Herrn dr dem Treiben Ihrer Tochter merksam gemacht dass
, Costa und' João Bertoli Haroldo Carneiro de Car- zu. "Was machst du da?" àie Tabletten

Zusaetzlich anderer B�glaubigungen «4,00 wurd�n in jener Versamm- valho betreffs des Stras- fragte sie barsch. "Nichts",
I "Ealia "

Die Unterschriftsbeglaubigung' unheliche Kinder lung nicht ,zugelassen, da sen - Baues Corupá _ São lautete die kluge Antwort.
ist gratie. sie keine Beglaeubigung Bento zu reden. Rot wie ein Kap12un war

Die, durch die -Carteira Agrícola ou Industrial als Udenisten vorweisen das Maedchen von dem
erfolgten Verfahren bezahlen die Haelfte der vorge- konnten., Der Herr Verkehrs-Se- Baenkchen gesprungen,
schriebenen Unkosten. Uebrigens, als man von kretaer erklrerte dass die- und nun stand es da mit

In unserer kommenden Auflage werden wir un- der Reise dieser Herren ser Bau, wie bekannt, einer 'haengenden Armen
_

wie
seren Lesern iü Kenntniss setzen ueber die mil' dem erfuhr, wurden verschie-I oeffentlichen Aus�chrei
"Registro de Imoveis" (unbeweglichen Guetern) ver- dene telegraphische Pro- bung uebergeben wurde.
bundenen Spesell· tesle aus Corupá, Nereu Dazu meldeten sich bis

D-E R.
Ramos und aus der Stadt je�zt 2 Gesellschaften, die

(yBRgalischa Kirchangamainda. ::�=t. Florionópolis ge- ::gm;!t'f�f::.a· .eber-

Goldenes Jubilaeum

/

Asthma

der C. F. BOBHRINGER
& SÖHNE, Mannhein, das
bekannte und altbewaehr
te Asthma-Mittel" wieder
überall erhaeltJich sind. '-

" (

BAU ER.

'Ademar ,de B.arros siegte.

ES GEHT SEIT ALLERE WIGKEIT
'DER BAUER SEINE WENDE,
ES MUEHT AM P�'LUG: SEIT ALLER ZEIT
'DER BAUER SEINE HAENDE
UND BRICHT DIE TOTE ERDE,
DAMIT SIE ACK�R WERDE.

"

Die Wahlen in São Paulo ergaben folgendes
Resultat:

ES WEHRT SICH TREU SEIT TAUSEND
[JAHRAdemar de Barros

/ Prestes Maia
Pedroso Hortd

401.115 Stimmen
367.183 «

13.205 «
DER BAUER UM DAS SEINE,
ES HAELT DEN ACKER,. WIE ER WAR,
DER BAUER GANZ ALLEINE,
UND NIMMT FUER SICH DAS STERBEN,
DAMIT .WIR NICHT VERDERBEN.

Apotheke "Sobulz"
JARAGUA DO SUL

ES STIR8T IN ALLE EWIGKEIT
DER BAUER NICHT ZU ENDE,
ES STEHN AN SEINEN tOD BEREIT
DIE JUNGEN BAUERNHAENDE,
DAMIT DIE EWIGE ERDE
VON NEUEN ACKER WERD�.

MEDIKAMENTE UND PARFUMERlEN

Das, Symbol der Rechtschaffenheit, des
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

'am besten zu den geringsten Preisen bedient. Josef Marlin Bauer.

\
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Edital de Citação Nos Bastidores do Mundo

Por AL NETOComunidade Evangélica Lutheran8
o Doutor Paulo Peregrino Ferreira, Juiz de de Jaraguá do Sul

Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, Brasil, na forma da leí, etc... Iubíleu de OuroFAZ SABER, aos) que o presente edital de
citação, com o prazo de trinta (30) dias virem, ku Em cada 100 n o r t e- todas as tarefas que não
dele conhecimento tiverem, que por parte de L�O A Diretoria da Comunidade Evangélica americanos, 69 aprovam exigem categoricamente a

ESCHWEILER, me foi dirigida a petição do reôr Lurherana de Ieragué do Sul têm a grata sa- a forma pela Qual o Pre- intervenção do govêrno.
seguinte: "Exmo. Sor. Dr. Juiz de Direito da Co- tisfação de convidar a todos os seus membros, sldenre Eisenhower vem Exemplo marcante é a

marca de Jaraguá do Sul. Diz, LÉO ESCHWEILER, bem como as diretorias e membros das Co- se desempenhando das energia atômica.
de nacionalidade al�ã, solteiro, maior, residente e munidades vizinhas, especialmente as de Gua- funções em que foi ínves- A exploração atômica
domiciliado em Corupé, nêste Municipio e Comarca, ramírtm e Rio Cêrro I. pare participarem das tido pelo povo. de tudo aquilo que não

por seu bastante procurador, advogado abaixo esst- comemorações do Jubileu de Ouro, II trenscor- .

Este é um índice da represente por em perigo
nado, que vem possuindo há 64 anos, mansa e rer no dia 7 de Abril de 1967, cujo programa, graúde popularidade do a segurança nacional,
pacíücarnente.: sem interrupção, nem oposição, um entre outros, constará dos seguintes: Presidente. está em mãos das grandes
terreno sito em Corupá, às margens da Estrada Ano Dia 6/4/57 - 20 horas - Conserto no Tal índice Iol estabele- corporações.
Bom e Rio Humbold, pois que, adqulrlu difa faixa salão paroquial; /

cido por pesquiza da opl- Estas grandes corpora-
de terras da Companhia Colonizadora Hanzeálica, Dia 7f4f'õ7 - 9 horas - Culto festivo com nião pública, realizada ções não são de proprle-
sem que tenha um título legal da transação,' pelo

' as diversas delegações visifantes; pelo instituto Gallup. dade de um índívídúo, ou
que, quer perante V. Excía., regularizar os seus di 11,30 horas - Almoço em homenagem É curioso notar que esta de -am pequeno grupo:
reuos .sôbre o referido imóvel, já que não possue, aos sócios fundadores e delegações; pesquiza apresentou vir- são de propriedade de
nem tem título de posee e domínio, pela ação de 1'õ,OO horas - Apreeenraçõee diversas no tualmente os mesmos re- milhares e milhares de
USOCAPIÄO, .

com fundamento no Art. 660 do CÓ· palco do salão paroquial, seguindo-se serviço Imitados que uma pesqulza acionistas.
digo Civil e segundo o processo estabelecido no de café aos presentes. similar, realizada pelo Assim, as grandes cor-

Art. 464 e seguintes do Código de Processo Civil. Pelo comparecimento de todos, antecipa- mesmo' ins t i tut o, em pcrações particulares são
O terreno em referência tem as seguintes confronta- damente agradece,

.

f Agôsto de 1955. de proprtedade do povo.
ções: Estrada, Ano Bom - Itapocú, Rio Itapocü, Rio A ,DIRETORIA Naquela ocasião, Eisen- E tudo que lhes é dado,
Humbold e Vva. Ema ,Ladiges, e tem a área de male �========================== hower acabava de regres- é dado ao povo.
ou menos i.920 msâ, E principio cerreute no Direito sar da Conferência dos l A isso se eherne GAPI-
Civil Brasileiro, que, àquele que por trinta anos ou fF::::::::::::�:::==:::=:::=:::::::::::::::�==::::::=::::::� Chefes de Estado, cele- TALISMO POPULAR.
mais, sem oposição nem interrupção, possuir como li lThlD> lH'\"[])lTrI8I TCl" "l[JfM " W:N II brada em Genebra. Sem dúvida, o atual
seu, um imóvel, adqulrír-Ihe á o domínio, índepen- U JlJI�. .I.W�Jl\U

.
�ll !Vll.B\.l�l� II Numa nação altamente orçamento da Administra-

dentemente de título e bôa fé, que em caso lai se �.� MEDIUO UJaUBGIA.O II alfabetizada, como os ção norte-americana � o

presume, podendo requerer ao Juiz que assim o II Estados Unidos, a popu- maior da história dos
declare por sentença, à qual servirá de título pare a II Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- II laridade de Eisenhower Estados Unidos.
transcrição no registro de imóveis. Assim sendo, ii sidades de Colónia (Alemanha) e Põrto Alegre 'II pode ser Interpretade como Mas IS80 é uma resul-

requer de V. Excia., que, na forma do Art. 455 e II II uma indicação da tendên- tante de connngêncta in-

seguintes do Código de Processo Civil, se proceda 'I CIRUROIA - SENHORAS - PARTOS - CRIANÇAS E II cia ideológica � de nossa ternacional, isto é, do fato
em dla, e hora desígnados prévlarnenre, com ciência i CLINICA GERAL li éra. de que existe uma potên-
do Ministério Público a JUSTIFICAÇÄO prévia, te.ga ,ratie. em' Hospitals IBropeBI III No rempo em que a cia tmpertalísta, a Rússia
com o depoimento das testemunhas abaixoarroladas,. I' Alemanha ocupava a llde- Soviética que põe em

pera que seja julgada por V. Excia. a justificação, Consultório e residência: II rençe do mundo, era pcs- p'efigo a paz.
sendo citado pessoalmente a eonfrontante- do imóvel, Tel. 244 - Rua Preso Epitâcío Pessôa, 405 sivel anallsar a tendência

'

__I_� _

Ema Ledíges, ou quem de dírelto, bem como o ideológica da época pela � . � � '�

representante do Ministério Público e o Domfnio da CONSULTAS: análise das' preferências �� -<I--e

União e por editais de 30 (trinta) dias, os ínteres- II Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas do povo alemão. (.ure .e�s '!laies e poupe seu

sedos incertos, pera contestarem o pedido dentro do

1111, Pela tarde : das 14 1/2 ás 17 1/2 horas
'-- Foi assim que Karl Marx bom dinheirO compranlllo Da

prazo de (10) dias, após o término do prazo do i�te�pretou a utople so- FAftMACIA NOVA
Edital, para que afinal, V. Excia., em sentença, de- I. Atende cham.ado. tambem à Noite I. cteltsre

Iclare como do peticionário o domínio sôbre o refe- �:::::=:r:::=:::===:::::::::==::::::====::::::=::::::=::::::=:::P
'

A idéia socialista, porem, .e ROBERTO M. BORST

rido imóvel, prosseguindo-se no feito como fôr de gerou a ditadura, comu- .I que dispõe de maior sortime�.
direito, até final séntençe, Dá-se à causa o valor de, nlste e a ditadura naclo- to na pr�ça e oferece s�us artl'

Cr$ 5.000,00 pera os efeitos fiscais. Nêstes
__
Têrmos nel-socteüsta. gos a preços vaDta)l!Isos

•

P. E. Deferimento. (eõbre estampilhas estaduais): Dr. Waldemiro Mazurech�n Stalin e Hitler foram os
Rua Mal. DeodClro 3 - J.ragoa

Jaraguá do Sul, 20- de Dezembro-de 1966. (a) Murillo CA.SA DE 8AlJDB símbolos do socialismo
Barreto de Azevedo. (coladas estampilhas estaduais

Rua Pre8idente Epitácio Pe.ôas N0. 704, triunfante.
no valor de Cr$ 3,60, devidamente datadas e assi- Hoje, êsses dois dita-
'nadas). TESTEMUNHAS: Albim Koerner - Erwin (antiga residência de Emanuel Bhlers) dores, derrotados e rene-

Krause - Antonio Martins, Iodos brasileiros, casados, Clinica geral médico - cirurgia de adultos e cri,anças gados por seus próprios
residentes e domiciliados em Corupá. SENTBNÇA: :.. Partol' . Diathermia . Ondas curtas e Ultra-curtas povos, são o símbole do
Vistos, etc. Julgo, por esta decisão, em face à prova • Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterização socialismo derrotado.
produllida, a justificação, promovida por Léo esch· - Ráios Infra.vermelhos e aLuis. E é nos EstadosUnidos,
weiler, con�tantes dos presentes lIUfOS, para que os convertidos ettf lider in-
devidos e legais efeitolS se produllam. Façam-se as ternàcional, que 'surge o

citações requeridas, em consequência. Expeça'se, por
r-I -'1m símbolo do capitalismo

outro lado, precatória para a citação do represen- O F dAS "nd popular.
tBnte do Domínio da União em florianópolis. Citem- r. eman G • pn�maDD I esse símbolo do capi-
se, também, com prazo de tri,nta (30) dias, por edital, talismo popular é Eisen-
os interessados incertos, publicado por três vezes, Formado pela Faculdade de Ciencias Má- hower.
sendo que uma no Dfário Oficial do Estado e duas dicas da Universidade do Distrito Federal O prestigio que êle
no jornal de circulação local. Cite-se, ainda e peS-I' desfruta - e do qual a

soalmente, o representante do Minislério Públic.o CllBiea Médiea - Cirurgia Gera� - Partos citada pesquiza da opi!lião
para contesrar o pedido. Custas da lei. P. R. I. Jara- Consultório 8 Residência: Rua Preso Epi. pública é testemunho -

guá do Sul, 14 de Março de 1967., (a) Pdulo Pere- tácio Pessôa n. 206 \ex'reaidencia de dr. deriva do fato de que êle
grino Ferreira. Em virtude do que cito e chamo a Alvaro Batalha). encarna a preferência
todos quantos interessar· possa e direito .tenham Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18· hi. ideológica do povo norte-

Sôbre o imóvel requerido, a v.irem no prazo legal, "m"ricano. .

__ 111_111_' _III_III_II._IFI_.,._.II_I.. _III_II \oi �

T�nd�neiíl Id�Dlógieil

EICELElfT&S

alegar o que julgarem bem dos seus direitos. E para _ Atende chamados de dia e a noite _ Eisenhower é o campeão
chegue ao conhecimento de todos e ninguem alégu� da idéia democrática de

ignorância, mando expedir o presente edital que sera .':=::'=:1'_111_"'_111_11'_"'_11'_"_11'_111_111_,011
que o e5fado deve existir

.. f)·xado no luaar de costume, publicado pela imprensa' ....:::-_ _ ..----- ---- ----..----- --- !oo, para o )'ndl'vl'duo e na-o O

local e no Diário Ofic'iaI do Estado. Dado e passado r('--·-
..·-----..

-------·-·::---
....

-------:: -';i' indivíduo para � E�tado.
besta cidade de Jaraguá do Sul, aos vinte e um dias ii •• It II • e • • I e _ • •• O Presidenle dos Esta-
do mês de Março do ano de mil novecentos e cin- II dos Unidos vem procu·
coenta e sete. EU,AMADEU MAHFUD, escrivão� o II - J"ARAGUA DO SUL - rando� por todos os meios,
subscrevi. (a) PAULO PEREGRINO' FERREIRA. !I evitar li expansão do go·

�uiz de Direito. Confére com o original; dou fé. '

'11 Medicamentos e Perfumarias vêrno federal.

Jaraguá do Sul, 21 de Murço de 1967. II Simbolo de Honestidade Tem êle' procurado con-

O Escrivão - AMADEU MAHFUD II Confiança e Pre,steza. 11
fiar à iniciativa particular

ii A que melbor lhe atende li ------___...
. �_

---------------------- II e pelos -menores prep.os li
li \

"Y
II �-- - - iii! l!iBI. -_�__ U31 DJ ßB'fF93Ii! •

�_I�i1i �:::::::::======:==:::======:::=:::V FOTO 'PIAZERA I� CLINICA DENTÁRIA - RAIOS X� tf=:::::::::=::::::::=::::::--·:::::::::::::::::=:::::::::=:'.::::----:::=::::::� DEPRONTE Á PREPBITURA _:_ JARAOUÁ DO SUL

I� Dr. Os llJ Cu b as O'Aqui n o II r r «) S 1f o JE JE YJE IR .., i! Fot;r.:�����IFoto �tor'=h'!:'�.:=: - II
-

STA I II A pedic:lo. ate.de a domicilio e t-_'L.e--

C�UROIAO DENTI

II RUA �1JAL DEODORO' DA FONSEOA, 158· em localidade. YiziDha.
UIUU -

III
CLlNICA . CIRURGIA BUCAL - PRÓ.TES� II JARAGUA DO SUL STA. OATARINA �1_1_!im 1 _B. - - �1IiIIiiI t _ .iii __Ir __�

I�
Ir.tameRtos de calaes so� cD�trlle rldlollàllC� t;fiIiI ii Secção· de lavagem, depósito de lubrificantes, u...............

'

..

Moemas ,ontes mÍfeis eil IIlcroolU. e our. ,181H1a�o!l combustível e acessórios.

:'I·:�r�i;i �
..

··i····························· �:
H O R Á R I O II Lubrificação-carga de Baterias etc.

ea e O 1t01 ' OBTidos - lariz e Gargaata B
MANHÃ - das 8 às 12 .

In.
_

DO Bit •••• B
sg:;z T.ARD&! - Atende com horas Marcadas II

CONSERTO - REPORMA E RIITIPICAÇÃO DE AUTO-
M DDR g= ti

II' MÓVEL E CAMINHÃO.
: o .. NA E PRIMOROSAMENTE INSTALADA •

00 Residência e C�n�ultório ao. lado' da I : A melhor aparelhada em Santa Catarina . �.
00 .Prefeitura MUDlClpal - Fone 220 ·1 li Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA" B
� JARAGUÁ DO SUL' - SANTA CATARINA � II I SERVIÇO RÁPIDO E GARANTIDO ��" - J 9 I N V I L E -

.

_ �l
sm��_ItQ1��s:a;ls:Kl II � '1 t;•••

z:mz::mz::s:s����z::a;:s �::==::.:==:::===--====:::===\===========::::í! �r·rO:··.··oe:'·"··.. ,..··,r·ft··.··l-'�r·.··*··.·�:·,,.··*····�!'·······.:"r·.··.··.:;ii

CONTêM

ELEMUTOI TOIIII:6S

I Fósforo, C41eio, Arseniato
e Vanadato de. s ó d i o

TonlCo dos convalesClentes
Tonieo dos 'desnutridos I
Os Pálido's, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães
que Criam, Crianças, ra

.quiticas, receberão a to

nificação geral do orga-
nismo cóm o

ANUNCIEM EM \0
"OORREIO DO POVO"
e TORNE SEU PRO
DUTO CONHECIDO
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Edital ·de

.

Praça

Café
MOROANO XXXVII - IARAOUÁ' DO SUL - DOMINOO, 31 DB MARÇO DB 19D7 - SANTA CATARINA - N. t.93�

Respondendo ao
,íSenhor Josá Sárgio Sampaio ",

Com respeito ao escrito "R E S POS TA A O
PI N TO", da autoria do Snr. José Sérgio Sampaio,
inserto neste jornal em edição de domingo p. passado,
comentando -o meu artigo intitulado "Os Apa'drinha
dos" do Serviço Püblíco Federal, cumpre-me dizer
que cada um de nós tem a suª_ maneira _ de encarar
as coisas, de interpretar este ou aquele fato. �

Partindo deste príncípío, temos que dificilmente
o. pensamento de duas ou maís pessôas coincidem na

apreciação de um determinado assunto ou aconteci
mento, e dai, certamente,' a razão porque. o Snr.
Sérgio Sampaio discorda dos conceitos que emiti
naquele artigo.

O interessante, é que o Snr. Sérgio discorda e
condena áqueles conceitos, mas no seu próprio
escrito, e numa contradição clamorosa, reconhece
que - "existem espalhados pelo Ministério da Agricul
tura, certos funcionários que I\e dizem servidores que
entraram para o Serviço Público Federal pela porta
<4L frente, mas estão longe de preencher os requisitos
técnicos e os conhecimentos maís elementares de
seu serviço". Ora, se entre êstes que entraram para
o Serviço Público pela porta da frente o que vale
dizer mediante concurso ou prova de habilitação,
vamos encontrar alguns falhos de técJÜca e de ouuos

_ corihecimentos �erente8 ao serviço, como afirma o
Snr. Sérgio Sampaio, o que poderemos

-

dizer então
dos que entram sem satisfazer essa exigência do
concurso ou da, prova de habilitação? Claro está
que se entre áqueles há os incapazes, iO seio destes
o número de incompetentes deve ser muito maior,
conclusão lógica à que chegará qualquer um que I
raciocine com acêrto.

.
O Snr. Sérgio Sampaio termina o seu escrito

"RESPOSTA AO PINTO" fazendo votos para que, no
futuro eu faça valer a minha qualidade de homem
probo, honesto e respeítador, mas esquece-se que no
seu escrito, a começar pelo próprio titulo que em

pregou, essa condição de, probidade e muito espe
cialmente de respeito foi relegada. para segundo
plano. Como "REVIDE", dou à este meu artigo o

respeitoso titulo de RESPONDENDO AO "SENHOR
JOSÉ SÉRGIO. SAMPAIO", pois o meu cuidado em
observar a ética da böa imprensa e a educação que
tive a felicidade de receber, maís a escola da convi-

.

vência humana e o meu desprezo pelas oriticas
,injustas mandam que assim eu proceda. Mesmo tenho'
para mim e acima de tudo, que devemos levar sem
pre em conta que o direito de uns termina aonde
começa o direito de outros, e que o cidadão, para
ser respeitado, deve saber respeitar.

Finalizando quero mencionar ainda que entre
os "méritos" que possa ter o escrito do Snr. Sérgio
Sampaio, um merece seja destacado e que é o de
haver eontrtbuído para desfazer uma dúvida que
ultimamente vinha me preocupando, e que era a de
saber se os meus escritos tinham leitores. Agora sei
que eles são lídos, díscutídos .e chegam até a ser
comentados pelas eolunas de um jornal, como no
caso do meu modesto "Os Apadrinhados".

, Obrigado, pois, Snr. José Sérgio Sampaio, por
haver desfeito eSS8 minha dúvida e creia-me since- .

ramente que considero bastante confortador o fato
de saber que os meus despretenciosos artigos são
tidos, embora que as vezes parI!. sofr�r alguns reparoa.·

.JosÉ DE CASTILHO PINTO

..
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para estofam,entos

�:..ll Baterias Ford, que d�ram mais J

� Pneus - BrasiJ, General, Pirelli �1
f�:.: TODAS AS PEÇAS, e �CESSORIOS �:·lg PARA AUTOMOVEIS e CAMINHÕES
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o Doutor Paulo Peregrino Ferreira, Juiz de
Direifo da Comarca, de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Cetarlua, Brasil, na forma da lei, ero..•

FAZ SABER a todos os que o presente edital
de praça, com o prazo de dez (10) dlas, virem ou

dêle conhecimento tiverem, ou lnreressar possa, que
findo êsse prazo, há. de ser arrematado, por quem
mals dér e maior lance oferecer acima do preço da
avaliação, em frente às portas do Edificio do Forum,
no dia 24 de abril, vindouro, às 10 horas, o cami
nhão, pertencente a PAULO LANGE, penhorado nos

euros da- Ação Executiva, que lhe móve WERNER
STREIT, e abaixo descriminado:
, 1°.) - Um caminhão, marca AUSTIN, motor
N°. I K23420ó,. de seis cilindros, chassis No.

----------.---,-------

K 4 \Al AI L I 84023, de côr verde, fabricação do ano

de 1951, com 5.000 Kg [de tonelagem), avaliado em
e-s 100.000,00. LO-CA·IS,

Assim será o referido bem arrematado por
quem mals dér e maior lance oferecer acima do
preço da avalíação, isto é, Cr$ 100,000,00. Poderão

=========

mesmo ser examinado, por quem ínreresse tiver, no Polilica Municipal. A UDN Noivado. Com a a gentil
local em que se acha depositado, em mãos do snr. não

.

se representou na e graciosa senhorita
Hans Bayer, em sua Oficina à rua Mal. Deodoro da Convenção Estadual. Os �ol!lvita Rother, diléta

�on�a�a, nesta cidade. E para qu,: chege a n?rici.a snrs. João Lucio d..a Costa filha do sr. José Rother
a público, se pessou o presente edíral, que 'sere afl- _ -. e- de Dna. Elvira Rother
xeäo no lugar de costume, às portas de Forum, e I e J�ao !lertolI que lâ contratou nupcias dia 23

publicado na imprensa, de conformidade com a Lei. haviam Ido, não foram de março p. p-, em Join
'Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos aceitos nos trabalhos ville, o jovem João Clau
vinte e cinco dias de março de mil novecentos e por não terem oreden- dio Braga, filho do casal

cincoent� e sete. Eu, Amadeu Mahfud, escrivão, o cíaís para isso. Aliâs, Lauro-Magdalena Braga.
subscreví,

quando se soube da Ida
.

Aos d.ístíntos n.o.ivos e
(a) PaulD Peregrino Ferreira d f I

J'uiz de Direito da Comarca doa mesmos para aquela I!lU8.8 ignas amII�s,. as
- .malS síncéras Ielíeíta-

A presente cópia confére com o onglnal; dou fé; convenção, dezenas de ções do "Correio do

Jaraguá do Sul, 25 de março de 1957. telegramas foram passa- Povo".
dos daqui, de Corupá e

O Escrivão - AMADEU MAHFUD Nereu Ramos desauto-

I·
Anirersérios. _

Fazem anos

hoje. o sr, Walter Schüt
ze.: comerciante em Co
rupä; o menino Waldino,
filho do sr. Carlos Meyer;·
o menino Darcy e a ga
rotinha Olivia, filhos do,
sr. Erich Ehlert, repre
sentante da Marmoraria
Haas de Blumenau.

================�====== rísando-cs.

iii illlliEiliiiEi!!lll .111 • !!E!i!l! !I!!i!I!!!.' fslrada CoruJá-SãD . Benlo.

I 1_-
Em sua recente visita a

F b (Sezões, Malárias, Capital do Estado, os

I
,., r�5 Impaludismo snrs. Artur Müller e José..., .., Maleitas, .

Tremedeira Pasqualini tiveram opsr-
_' CURAM�8E RAPIDAMENTE COM - tunidade de falar com o

-, .

..

I
dr. Aroldo Carneiro de

, Capsulas Antlsesonlcas Carvalho sobre a Estra- Amanhã os srs. Frede-

I·· M
. "

I
da Corupâ-São Bento. O rico Witte e GermanoInancora ilustre secretario da Via- Büttgen, residentes em

Em Todas as J�oas Farmácias
-

ção declarou que havia Oorupä.
sido feita a coleta de .

I �·'u.m produto dos Laboratórios MINANCORA I·" preços para empreitada, DIa 3 a. Sra. Waltrude�
c _ havendo duas firmas ín-: T0!.D�sellI, esposa �o sr,
- Joinville - 8ta. Catarina - U teressadas na _ construo ArIstIdes Tom�!!Iel!I, pro-

_. '. "ão fessor em JOInvIlle; a
.1��:=:Ii!IIIiEI!!!IEl' -II.: .. ! Ô=-=�..a Y •

srta. Aleticia Maria To:
maselli e a Irts. Edel
traudt Meier, filha da
sra. Elsa Meier, comer
ciante em Garibaldi.
Dili 4 os srs. Severino'

Schiocti�t e Max Tbieme

,JUniOr;,
I Dia 5 o sr. Lourenço
Gressinger, funcionârio
municipal, e tam bem

,

membro do Diretório da
UDN. Na mesma data a

.

SM. Irene Luz Dantas,'
esposa do sr. dr. Arqui-

- medes Dantas, advogado
nesta cidade..

COURA CISPA,
QUfDA DOS CI·

IflOS f DfMAIS

AfECtOU DO r

_:::::·I·?�
.' .�:

i:

".':

TÖNICO CAPILAR

POR �)(CELÊNCI'-\

�==================��
PARA FERIDAS,
ECZrEMAS,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
F R J E I R 'lA S -

,

- ES P I N HA S, F TC:

Dia 6 a sra. Ana Bona,
esposa do sr. Hilârio Bo
:oa, barbeiro â Estrada
Jaraguâ.
A todos os aniversa

riantes os cumprimentos
do "Correio do Povc".NUNCR EXISTIU IGURl
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Lavando com Sabão (Marei RegiStrada)

Virgem Especialida'de
da ClAo WETZ-lEt llNJl))[J§1flll·!t .. Jonll1lfHlie

I
"
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; ESPECIALIDADEeconomisa-ae tempo e dinheiro.
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